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Den blodige sko Erle Stanley Gardner Hent PDF Folk, der kender mrs. Sarah Breel, kan næsten ikke tro det,
da de hører, at den pæne og respekterede dame har begået butikstyveri. Da hun kort efter bliver kørt ned på
gaden, finder man til alles overraskelse en pistol i hendes håndtaske. Sagen tager endnu en drejning, da man
finder et lig i huset overfor. Den dygtige og snu advokat Perry Mason træder til, og hvis nogen kan opklare
sagen, er det ham. Erle Stanley Gardner (1889-1970) amerikansk jurist og kriminalforfatter. Var en enormt
produktiv forfatter – skrev bl.a. omkring 80 romaner om forsvarsadvokaten Perry Mason og hans effektive
sekretær Della Street. Gardner blev født i Massachusetts, men boede det meste af sit liv i Californien. Hans
romaner og noveller om Perry Mason fik et omfattende publikum og gav stof til film, tv-serier og radiospil.
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